
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04-000.404/21-06 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA PRODABEL, COM 

FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 

PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

   

FIBRA 4K SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 

CNPJ : 07.030.372/0001-00 

 

 

1. O controle de frequência dos funcionários, deverá ser realizado por folha de ponto ou 

relógio de ponto? Caso seja por relógio de ponto, por gentileza, informar a quantidade a 

ser fornecida. 

R: Por se tratar de contratação de limpeza por m² a responsabilidade pelo controle da 

frequência é da Contratante. 

 

2. Os serviços serão executados de segunda a sexta, ou haverá expediente aos sábados?  

R: Haverá expediente aos sábados. 

 

3. Deverão ser pagos Horas Extras ou Diárias para os funcionários? Caso sim, por gentileza 

informar a quantidade/valores e se devemos incluir na planilha de preços e nos lances. 

R: Por se tratar de contratação de limpeza por m² e não por posto de trabalho, não há que 

se falar em horas extras ou diárias. A execução dos serviços deverão obedecer o disposto 

no edital e seus anexos. 

 

4. Deverão ser pagos Adicional de Insalubridade ou Periculosidade para os funcionários? 

Caso sim, por gentileza informar o percentual que deverá ser pago. 

R: Não há prestação de serviços insalubre ou periculoso. 

 

 



5. Trata-se de serviço novo ou já vem sendo executado? 

                  R:  O serviço já vem sendo executado. 

 

6. Qual a previsão para o início dos serviços? 

R: 15/06/2021 

7. Qual o valor estimado para a contratação?  

R:  Conforme previsão legal, o orçamento é sigiloso 

 

8. Por gentileza, poderiam nos enviar a planilha em formato editavle? 

R: Conforme orientação constante no edital e anexos (23.13.) Tais campos foram 

disponibilizados para preenchimento do licitante. 

 

9. A empresa que utilizar qualquer modelo de planilha será desclassificada? 

R: A licitante deverá observar as condições previstas no edital. 

 

10. Por gentileza, poderiam nos enviar a lista de material/utensílios/equipamentos com a 

descrição e quantidade a ser fornecida? 

R: Ver anexo II do Edital. 

 

11. Deverão ser fornecidos uniformes e epi's para os funcionários? Caso sim, por gentileza, 

informar o que deve ser fornecido. 

R: Sim. Verificar o edital e seus anexos. 

 

12. Qual a Convenção Coletiva que devemos utilizar para fins salarial e benefícios? 

R: A licitante deverá obedecer o indicado no edital 

 

13. Qual o valor salarial que deve ser pago para os funcionários? 

R: A licitante deverá obedecer ao indicado no edital. 

 

 

 



14. O lance será pelo valor mensal ou valor anual? 

R: Conforme item 12.1. do Edital  para julgamento será adotado o criterio MENOR 

PREÇO GLOBAL OFERTADO POR LOTE, com duas casas decimais após a vírgula. 

 

15. Quantos funcionários deverão ser contratados? 

R: Por se tratar de contratação de limpeza por m² a empresa deverá obedecer o edital. 

16. A planilha de custos e contratação, será por quantidade ou por M²? 

R: A licitante deverá observar planilha disposta no edital. 

17. Os documentos de habilitação e a proposta ajustada, deverão ser enviados apenas após a 

fase de lances e quando solicitado pelo pregoeiro. Está correto o nosso entendimento? 

R: O entendimento não está correto. Item 6.14 do edital “Após a divulgação do Edital no 

sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, 

CONCOMITANTEMENTE com os documentos de habilitação exigidas no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública.” 

 

 

 

Belo horizonte, 11 de maio de 2021. 

 

  Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara  

 


